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ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ∆Α Α΄)
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ∆ΥΟ (2)

ΘΕΜΑ 1ο
α. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις αρχές της Μοντεσσοριανής
μεθόδου και να περιγράψετε την αρχή του σεβασμού.
Μονάδες 15
β. Να περιγράψετε πέντε (5) από τα κριτήρια επιλογής των
παιδαγωγικών παιχνιδιών.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 2ο
α. Για ποιους λόγους ο ρόλος του/της παιδαγωγού προσχολικής
ηλικίας είναι σήμερα απαιτητικός και σημαντικός;
Μονάδες 15
β. Τι περιγράφεται με τον όρο «αναδυόμενη ανάγνωση και γραφή»;
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ 3ο
α. Ποιες ηθικές αξίες πρέπει να γνωρίζουν από μικρή ηλικία τα
παιδιά για να οδηγηθούν σε έναν δημοκρατικό τρόπο ζωής;
(Ονομαστική αναφορά).
Μονάδες 15
β. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολόγησης στην προσχολική αγωγή;
Μονάδες 10
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ΘΕΜΑ 4ο
α. Να περιγράψετε δύο (2) δραστηριότητες για την αντίληψη του
χρόνου και δύο (2) δραστηριότητες για την άσκηση της λεπτής
κινητικότητας για παιδιά ηλικίας 3,5 – 6 χρόνων.
Μονάδες 10
β. Ο Γιαννάκης έρχεται για πρώτη φορά στον βρεφονηπιακό
σταθμό και δυσκολεύεται να απομακρυνθεί από τους γονείς του.
Να προτείνετε δύο (2) πρακτικές που θα μπορούσαν να
βοηθήσουν τον/την παιδαγωγό προσχολικής ηλικίας στην ομαλή
προσαρμογή του Γιαννάκη.
Μονάδες 15

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε
τα θέματα στο τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας διανεμηθούν. Καμιά
άλλη σημείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον
με μαύρο στυλό διαρκείας ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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